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Tense/Aspect Matrix Question words
past present future conditional

simple falei falo vou falar falaria Como? How?
continuous estava falando estou falando vou estar falando estaria falando Onde? Where?
perfect tinha falado ja falei terei falado teria falado O que? What?

Quando? When?
Quem? Who?

Core Verbs Por que? Why?
past present future conditional Quanto? How much?

be estava estou vou estar estaria
have tinha tenho vou ter teria
go fui vou vou iria Conjunctions
do fiz faço vou fazer faria
like gostei de gosto de vou gostar de gostaria de mas but
want queria quero vou querer queria e and
have to tinha que tenho que vou ter que teria que ou or
be able to podia posso vou poder poderia poraue because

então so, then

Adverb Timeline
past present future frequency Indefinite Pronoun Matrix

hour antes agora depois sempre one where thing
day ontem hoje amanhá always every todo mundo toda parte todo
night ontem à noite hoje à noite amanhá à noite some alguém algum lugar alguma coisa
week a semana passada esta semana a semana que vem as vezes no ninguém nenhum lugar nada
weekend o fim de semana passada este fim da semana o fim da semana que vem sometimes
month o mês passado este mês o mês que vem
year o ano passado este ano o ano que vem nunca
time a última vez esta vez a próxima vez never

Subject Pronouns Possessive Pronouns Prep. Object Pronouns Object Pronouns
eu nós / a gente o meu / a minha o nosso / a nossa mim nós / a gente me nós

você vocês o seu / a sua o seu / a sua você vocês lhe / te lhes

ele / ela eles / elas ...dele / dela ...deles / delas ele / ela eles / elas ele / ela eles / elas


